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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΤΕΒΕ».

Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥ−
ΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ.
«ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ». ....................................................................
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Προσκλήσεις
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών
Προϊόντων Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση .... 2

Aνακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ι. Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΩΝ» και δ.τ. «JNL+». ..................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «PRENEAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «PRENE−
AL HELLAS Α.Ε.» ..............................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΕΡΚΟΝ ΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΕΡΚΟΝ
ΠΛΑΣΤ Α.Ε.».........................................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕ−
ΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
και δ.τ. «ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.». ..............................................................
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Την 19.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΙΣ/1510/
19.5.2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 14/05/2011
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετό−
χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥ−
ΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό
τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» και αριθμό μητρώου 51329/65/
Β/02/05, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση
των άρθρων 4,16 και 23 του καταστατικού της.
Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1
του Κ.Ν. 2190/1920.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:
Άρθρο 4
Σκοπός της εταιρείας είναι:

5

6

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Διορθώσεις σφαλμάτων στην ανακοίνωση σύστασης
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜ−
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
Α.Ε.» ............................................................................................................ 7

Α.1. Η ανάληψη εκτέλεση και κατασκευή παντός είδους
Δημοσίων η Ιδιωτικών τεχνικών έργων.
Α.2. Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς,
ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.
Α.3. Η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακι−
νήτων.
Α.4. Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση τεχνικών
έργων
Α.5. Η ανάπτυξη ακινήτων.
Α.6. Η επίβλεψη ανέγερσης ακινήτων.
Α.7. Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.
Α.8. Οι εκτιμήσεις ακινήτων
Α.9. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει
ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.
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Α. 10. Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών
και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών
προς τα ανωτέρω.
Α.11 Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μο−
νάδων .
Β.1 Η ίδρυση και εκμετάλλευση λατομείων για παρα−
γωγή λατομικών προϊόντων και αδρανών υλικών παντός
είδους.
Β.2 Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής
σκυροδέματος και άσφαλτομείγματος και λοιπών συνα−
φών προϊόντων είτε για τις ανάγκες της εταιρείας είτε
για διάθεση των ανωτέρω προϊόντων σε τρίτους.
Β.3 Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής
τσιμεντοπροιόντων , οικοδομικού σιδήρου, κουφωμάτων
παντός τύπου και προϊόντων κάθε είδους που σχετίζο−
νται με την οικοδομική δραστηριότητα.
Γ. 1 Εμπορία παντός είδους με τα ανωτέρω περιγρα−
φόμενα .
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο
ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιρειών στις
οποίες αυτή συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε
τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές
και εμπράγματες.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία
οπουδήποτε.
ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Άρθρο 16
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφα−
σίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την διοίκηση της
εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την
εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας εξαιρου−
μένων μόνο των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το
παρόν Καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το διοικητικό συμβούλιο στα πλαίσια του σκοπού δύ−
ναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων για την ευό−
δωση του εταιρικού σκοπού όπως ορίζεται στο Άρθρο
4 παράγραφος 2 περίπτωση γ.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23
του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
Άρθρο 23
α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε δι−
έπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με
αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του παρόντος νόμου,
δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγρά−
φου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι
απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου
εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα
πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή
εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
β) Κατ’ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφά−
λειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπε−
ται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί
το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα ανα−

γωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ
του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι
οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανο−
ποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναί−
νεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη
γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα,
σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ, και δδ) ληφθεί
προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία
όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν
μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο
(1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού
κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για
εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το
διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση
έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της πα−
ρούσας υποπαραγράφου.
γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνε−
ται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ’,
η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή
της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους,
καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου,
υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς
της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη
δημοσιότητα αυτή.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδή−
ποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα
της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέ−
λευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για
πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών
συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.
3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγού−
μενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση
αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση
μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχε−
θεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην
απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν του−
λάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου
στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν
για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα
που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και
τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά
πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό
ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της
εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 42ε. Το καταστατικό μπορεί
να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και
σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές
και διευθυντές της εταιρείας.
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν
και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της
παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από
την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του
άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες,
στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς
και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών πού παρέ−
χονται από τα πρόσωπα αυτά.
7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται
μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την
οποίαν αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτι−
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κά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβου−
λίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται
στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Αλεξανδρούπολη, 20 Μαΐου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΤΤΑΣ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(2)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊ−
όντων Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.
RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.
(Αρ.Μ.Α.Ε. 13520/06/Β/86/09)
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι
μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «Rilken Βιομη−
χανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε.» σε τακτική Γενική
Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο
Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 23, προκει−
μένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Κα−
ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ’
αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημί−
ωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της χρήσης 2010 και προέγκριση για τη χρήση
2011.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπλη−
ρωματικού) για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοι−
βής τους.
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ−
θρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας
να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση
άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία
και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Διάφορα θέματα − Ανακοινώσεις.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από−
φαση του, σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους
μετόχους σε πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση την
8η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 και εάν
πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία σε δεύτερη επαναληπτική
Γενική Συνέλευση την 19η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και
ώρα 16:00, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται πως
δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναλη−
πτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν.
2190/1920.
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Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920,
ως ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους
μετόχους για τα ακόλουθα:
Διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν
όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του φορέα
(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.), στον οποίο τηρούνται
οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της
πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 19η Ιουνίου 2011 (ημερο−
μηνία καταγραφής).
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική
Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχι−
κή τους ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής, με
την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως
άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου,
εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους με−
τόχους.
Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πι−
στοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να
περιέλθει στην εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, του−
λάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,
ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2011. Στην αυτή
προθεσμία, οφείλουν να κοινοποιήσουν οι ενδιαφερόμε−
νοι μέτοχοι εγγράφως στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα
νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων
τους, τα οποία είναι διαθέσιμα εν σχεδίω στα γραφεία
(Κύπρου 23, Μοσχάτο Αττικής, 18346) και στην ιστοσε−
λίδα (www.rilken.gr) της Εταιρείας.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα
συμμετοχής και ψήφου στης Γενική Συνέλευση μό−
νον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την
αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του
Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική
Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι το
καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασία
ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων διορισμού και ανάκλησης
αντιπροσώπων, ούτε διαδικασίας ψήφου με αλληλογρα−
φία ή με ηλεκτρονικά μέσα.
Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να
μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές
προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφί−
σταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από
την ημέρα συνεδρίασης των επαναληπτικών Γενικών
Συνελεύσεων, ήτοι μέχρι την 4η Ιουλίου 2011 και την
15η Ιουλίου 2011, αντιστοίχως, η δε σχετική έγγραφη
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την
μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία
το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση
των Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι μέχρι την 5η Ιουλίου 2011
και την 16η Ιουλίου 2011, αντιστοίχως.
Διαδικασία νια την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω
αντιπροσώπου.
Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη
Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου−
σιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί
να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρό−
σωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκ−
προσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυ−
πο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου
είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

εταιρείας, www.rilken.gr, καθώς και σε έγχαρτη μορφή
από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Κύπρου 23, Μο−
σχάτο Αττικής, 18346, τηλ.: 2104897205, fax 2104897102).
Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται
εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρεί−
ας, επί αποδείξει παραλαβής, στην ανωτέρω διεύθυνση
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,
ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2011. Η ίδια προθεσμία ισχύει
και για την πρώτη και δεύτερη επαναληπτική Γενική
Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 5η Ιουλίου 2011 για την πρώτη
επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 16η Ιουλίου 2011
για την δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστο−
ποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέ−
λευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο
στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην
των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερό−
ντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει
ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί
τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν
γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός
ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας
που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου
βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρο−
νται στις περιπτώσεις α έως γ.
Δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων
Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας, δικαιού−
νται κατ’ αίτηση τους:
α) Εφ’ όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημέ−
νου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν, σύμφωνα με
την παρ. 2 του αρθρ. 39 του Κ.Ν. 2190/20, την εγγραφή
προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ως άνω
Γενικής Συνέλευσης, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει
στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και
την 9η Ιουνίου 2011. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
θα δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προη−
γούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι
και την 11 Ιουνίου 2011, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη
διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει
υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω.
β) Εφ’ όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημέ−
νου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν, σύμφωνα με
την παρ. 2α του αρθρ. 39 του Κ.Ν. 2190/20, από το Δι−
οικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση τους, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20,
έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 18η Ιουνίου
2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περι−
ληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό

Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την
17η Ιουνίου 2011.
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι
υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίη−
ση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων
που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανω−
τέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το
περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με
το νόμο και τα χρηστά ήθη.
γ) Να ζητήσουν, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθρ.
39 του Κ.Ν. 2190/20, με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου
που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέ−
χρι και την 18η Ιουνίου 2011, την παροχή συγκεκριμένων
πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για τις υποθέσεις
της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπο−
ρεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο
περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται
ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή
ερωτήσεων και απαντήσεων.
δ) Εφ’ όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν από το Διοικητικό
Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 4 του
αρθρ. 39 του Κ.Ν. 2190/20, ήτοι μέχρι και την 18η Ιουνίου
2011, να ανακοινώσει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα
ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε
κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευ−
θυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της
Εταιρείας με αυτούς. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμ−
βούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται
στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων
στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6
του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.
ε) Εφ’ όσον εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν από το Διοικητικό
Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 5 του
αρθρ. 39 του Κ.Ν. 2190/20, ήτοι μέχρι και την 18η Ιουνίου
2011, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες
για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την πε−
ριουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παρο−
χή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,
ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος
μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπη−
ση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.
2190/20, εφ’ όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά
τρόπο επαρκή.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αι−
τούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετο−
χική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που
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κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης
από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές
αξίες (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ) ή η πιστοποίη−
ση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση φορέα και Εταιρείας, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί
από τους ενδιαφερόμενους μετόχους.
Διαθέσιμα έγραφα και πληροφορίες.
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, του εντύπου διορι−
σμού αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων και των
λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3
του αρθρ. 27 του Κ.Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστο−
σελίδα της Εταιρείας www.rilken.gr. Εάν για τεχνικούς
ή άλλους λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην
ιστοσελίδα, το σύνολο των πληροφοριών θα είναι δια−
θέσιμο στα γραφεία της Εταιρείας (Κύπρου 23, Μοσχάτο
Αττικής, 18346) και οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι μπορούν
να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
investor.rilken@.gr.henkel.com ή να επικοινωνήσουν με
το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ. 2104897205
ή στο fax 2104897102, προκειμένου να ζητήσουν την
δωρεάν ταχυδρομική αποστολή τους από την Εταιρεία
σε έγχαρτη μορφή.
Μοσχάτο, 23 Μαΐου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Ι. Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ.
«JNL+».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 20.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27/01/2011 πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ι. Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ.
«JNL+» και αριθμό Μητρώου 28232/01/Β/93/15 που εδρεύει
στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΤΟΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ σε
αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ
και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.
Μετά από τα παραπάνω η νέα σύνθεση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις
30/06/2015 έχει ως κατωτέρω:
1. Νικόλαος Ιωάννου Λεούσης, Πρόεδρος Δ.Σ., Γύζη 8,
Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. ΑΒ 649357, ΑΦΜ 000066387.
2. Αγγελική Νικολάου Λεούση, Διευθύνουσα Σύμβουλος,
Οίτης 4Β, Μαρούσι, Α.Δ.Τ. ΑΒ 054186, ΑΦΜ 029894791.
3. Φωτεινή Νικολάου Λεούση, Αντιπρόεδρος, Λουκή
Ακριτα 37, Φιλοθέη, Α.Δ.Τ. ΑΕ 024878, ΑΦΜ 029894809.
4. Δέσποινα Νικολάου Καβάλη, Μέλος, Γ. Μπλέσσα 76,
Παπάγου, Α.Δ.Τ. ΑΕ 082594, ΑΦΜ 065083740.
5. Κωνσταντίνος Φανουρίου Κυρλάκης, Μέλος, Καπο−
διστρίου 75, Φιλοθέη, Α.Δ.Τ. Σ 059716, ΑΦΜ 038940054.
6. Τσεκούρα Ευαγγέλου Φωτεινή, Μέλος, Δωριέων 15,
Α. Πετράλωνα, Α.Δ.Τ. Ν 027415, ΑΦΜ 064244892.
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7. Τοκάκης Ιωάννου Βασίλειος, Μέλος, Καραχάλιου 6,
Ηλιούπολη, Α.Δ.Τ. Χ 592780, ΑΦΜ 070792053.
Συμβούλιο αποφασίζει ότι την εταιρεία εκπροσωπεί
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δικαστικώς και εξωδί−
κως έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε
Αρχής σε όλες της τις συναλλαγές ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Λεούσης.
Όσον αφορά δε το δικαίωμα των υπογραφών που
δεσμεύουν την εταιρεία το Διοικητικό Συμβούλιο απο−
φάσισε τα ακόλουθα:
1. Για απεριόριστα ποσά:
α. Δια μονής της υπογραφής του Προέδρου Νικόλαου
Λεούση απεριορίστως.
β. Της Διευθύνουσας Συμβούλου Αγγελικής Λεούση
και της Αντιπροέδρου Φωτεινής Λεούση απεριορίστως
(απαιτούνται 2 υπογραφές).
2. Για ποσά μέχρι 750,00 Ευρώ απαιτείται μια μόνο
υπογραφή: της Διευθύνουσας Συμβούλου Αγγέλικας
Λεούση ή της Αντιπροέδρου Φωτεινής Λεούση.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «PRENEAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙ−
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «PRENEAL HELLAS Α.Ε.»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 18.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22/03/2011 πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «PRENEAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «PRENEAL HELLAS Α.Ε.»
και αριθμό Μητρώου 60570/01/Β/06/220 που εδρεύει
στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ
σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ALFREDO CAL
MACUA και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.
Μετά από τα παραπάνω η νέα σύνθεση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις
30/06/2013 έχει ως κατωτέρω:
1. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, δικηγόρος, κά−
τοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κισσάβου αρ. 6,
κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ 606444/2004 δελτίου αστυνο−
μικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού,
Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Eduardo Merigo Gonzalez, επιχειρηματίας, γεννημένος
στην πόλη Τorredembarra (Tarragona Ισπανία), στις 10
Μαρτίου 1937, κάτοικος Μαδρίτης, Calle Velasquez−100,
4a, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΑ119029 Ισπανικού Δια−
βατηρίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Jorge Megias Carrion, επιχειρηματίας γεννημένος
στην πόλη Villamalea (Albacete, Ισπανία) στις 21 Νο−
εμβρίου 1956, κάτοικος Μαδρίτης, Calle Velasquez 100,
κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ462389 Ισπανικού Διαβα−
τηρίου, Μέλος.
4. Κορίνα ΦΑΣΟΥΛΗ του Ευθυμίου, σύζυγος Αντωνίου
Γραφανάκη, δικηγόρος, κάτοικος Κηφισιάς Απικής, οδός
Πευκών 11 Α, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ρ 110434/06.04.1993
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δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το
Α.Τ. Κηφισιάς, Μέλος.
5. Jane (Τζεην) Τανισκίδου − Φλύνν, δικηγόρος, γεννη−
μένη στη Νέα Υόρκη στις 7 Νοεμβρίου 1961, κάτοικος
Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κισσάβου 6, κάτοχος
Ιρλανδικού Διαβατηρίου αρ. W157705, Μέλος.
Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο από 01.07.2008 πρακτικό του Διοικητικού Συμβου−
λίου.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΡΚΟΝ ΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙ−
ΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΕΡΚΟΝ ΠΛΑΣΤ Α.Ε.».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 5.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/12/2010 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΚΟΝ ΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΕΡΚΟΝ
ΠΛΑΣΤ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 28017/04/Β/92/436 με
το οποίο αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η
θέση της σε εκκαθάριση.
Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι:
1. Όλγα Γερασίμου Κονιδάρη, κάτοικος Βούλας Αττικής
οδός Κυδωνιών 17, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 017754 A.T. Βούλας με
ΑΦΜ 043356888 και ΔΟΥ Δάφνης.
2. Ιωάννης Γερασίμου Κονιδάρης, κάτοικος Νέας
Σμύρνης Αττικής οδός Μ. Αλεξάνδρου 17, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 518071 A.T. Ν. Σμύρνης και με ΑΦΜ 043356888 ΔΟΥ
Ν. Σμύρνης,
οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις κατά το Νόμο και το
Καταστατικό πράξεις εκκαθάρισης.
Η Διεύθυνση των γραφείων εκκαθάρισης είναι Θέση
Πόρτσι, Τ.Κ. 19400, Κορωπί.
Παλλήνη, 5 Μαΐου 2011
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και δ.τ.
«ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 9.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13/04/2011 πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟ−

ΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και δ.τ.
«ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 70156/04/Β/10/167
που εδρεύει στο Δήμο Σαρωνικού) από το οποίο προ−
κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού στη συ−
νεδρίαση της 30η Μαρτίου και θα διοικήσει την εταιρεία
με 4ετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Καραγιάννης Αθανάσιος του Χρήστου, Πρόεδρος,
ΑΦΜ: 036208146, Α.Δ.Τ. ΑΖ 115056/21.11.2007, Τ.Α. ΑΝΑ−
ΒΥΣΣΟΥ, Δ/νση κατοικίας Λ. Αναβύσσου − Σαρωνίδας
43, Ανάβυσσος Αττικής.
2. Ζεκάκος Ευάγγελος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος,
ΑΦΜ: 009791215, Α.Δ.Τ. ΑΖ 594069/27.3.08, Τ.Α. ΚΑΛΥΒΙΩΝ,
Δ/νση κατοικίας Χλόης 5, Καλύβια Αττικής.
3. Βιτουλαδίτης Νικόλαος του Ευσταθίου, Δ/νων Σύμ−
βουλος, ΑΦΜ: 023121064, Α.Δ.Τ. ΑΒ 275937/17.01.2007, Τ.Α.
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, Δ/νση κατοικίας Ηλία Βενέζη 1, 50ο χλμ.
Αθηνών − Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής.
4. Κωνσταντέλος Ανδρέας του Βασιλείου, Μέλος, ΑΦΜ:
032877492, Α.Δ.Τ. ΑΒ 275706/27.11.2006, ΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,
Δ/νση κατοικίας Ι. Πολέμη 12, Αγ. Νικόλαος Αναβύσσου,
Αττικής.
5. Καρακασίλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μέλος,
ΑΦΜ: 028603970, Α.Δ.Τ. ΑΒ610381/10.12.2006, Τ.Α. ΚΑΛΥ−
ΒΙΩΝ, Δ/νση κατοικίας Λ. Αθηνών 36, Καλύβια Αττικής.
6. Πετρόπουλος Σταύρος του Ιωάννη, Μέλος, ΑΦΜ:
037232469, Α.Δ.Τ. Χ 097797/08.05.2004, Τ.Α. ΚΑΛΥΒΙΩΝ,
Δ/νση κατοικίας Λεωφ. Αναβύσσου 255, Λαγονήσι, Κα−
λύβια Αττικής.
7. Χαρακόπουλος Στέφανος του Ιωάννη, Μέλος, ΑΦΜ:
042099507, Α.Δ.Τ. Χ 087265/03.12.2002, A.T. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,
Δ/νση κατοικίας Βασ. Κωνσταντίνου 14, Ανάβυσσος Ατ−
τικής.
8. Τζιβίλογλου Γεώργιος του Σάββα, Αναπληρωματικό
μέλος, ΑΦΜ: 022071280, Α.Δ.Τ. Π 353729/14.04.1997, A.T.
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, Δ/νση κατοικίας Κοραή και Βάρναλη Αγ.
Νικόλαος Αναβύσσου Αττικής.
9. Περπερίδου Διονυσία−Γεωργία του Χαράλα−
μπου, Αναπληρωματικό μέλος, ΑΦΜ: 028334058, Α.Δ.Τ.
ΑΙ618187/30.07.2010, Τ.Α. ΒΥΡΩΝΟΣ, Δ/νση κατοικίας Σίφ−
νου 25Α, Σαρωνίδα Αττικής.
10. Δημητρίου Ζωή του Παναγιώτη, Αναπληρωματικό
μέλος, ΑΦΜ: 024098841, ΑΔΤ ΑΒ236984/09.10.2006, ΤΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ, Δ/νση κατοικίας Ρόδου 5, Σαρωνίδα Αττι−
κής.
11. Σαρρής Σοφοκλής του Νικολάου, Αναπληρωματικό
μέλος, ΑΦΜ: 013356632, Α.Δ.Τ. ΑΙ 690019/04.01.2011, Τ.Α.
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, Δ/νση κατοικίας: Χίου 7, Παλαιά Φώκαια
Αττικής.
Η συγκρότηση σε σώμα έγινε σύμφωνα με την από−
φαση 76β/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου και του
Ν. 3463/2006−Δ.Κ.Κ−ΦΕΚ Α΄ 114/2006.
Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Πρό−
εδρος Καραγιάννης Αθανάσιος ο οποίος εκπροσωπεί
και δεσμεύει την εταιρεία γενικά.
Ειδικά όμως για την υπογραφή επιταγών προς τρί−
τους και την ανάληψη χρημάτων για λογαριασμό της
εταιρείας από Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες και λοι−
πούς πιστωτικούς Οργανισμούς απαιτείται η από κοινού
υπογραφή του Καραγιάννη Αθανασίου με τον Ζεκάκο
Ευάγγελο.
Τον Καραγιάνη Αθανάσιο σε περίπτωση κωλύματος
αναπληρώνει ο Τζιβίλογλου Γεώργιος.
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Τον Ζεκάκο Ευάγγελο σε περίπτωση κωλύματος ανα−
πληρώνει ο Κωνσταντέλος Ανδρέας.
Κάθε επιταγή ή εντολή πληρωμής προς τις τράπεζες
θα πρέπει να έχει δύο απαραιτήτως υπογραφές όπως
αναφέρονται ανωτέρω.
Παλλήνη, 9 Μαΐου 2011
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στο ΦΕΚ 1846/7−4−2011 (τ.ΑΕ−ΕΠΕ) που δημοσιεύθη−
κε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΑΜΑ−
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΘΕ−
ΑΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε. 70855/01/Β/11/90 διορθώνε−
ται το εσφαλμένο :
«της συμβολαιογράφου Αθηνών Αρχοντούλας Παπα−
παναγιώτου του Ιωάννη»
στο ορθό:
«της συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Φίλη του
Γρηγορίου»
και το εσφαλμένο:
«1. Η συμμετοχή σε υπό ίδρυση ή σε ήδη υφιστάμενες
ή που πρόκειται να συσταθούν εταιρείες οποιασδήποτε
νομικής.....».
στο ορθό:
«1. Η συμμετοχή σε υπό ίδρυση ή σε ήδη υφιστάμενες
ή που πρόκειται να συσταθούν εταιρείες οποιασδή−
ποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου, ημεδαπές
ή αλλοδαπές και η κατοχή μετοχών άλλων εταιρειών
εισηγμένων ή μη σε οργανωμένες κεφαλαιαγορές, ιδίως
δε σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης, που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε κλά−
δο επιχειρήσεων.
2) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή η ίδρυση άλλων
εταιρειών, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώ−
κουν ίδιο η παρεμφερή ή διάφορο σκοπό, όπως ενδει−
κτικά εταιρίες παραγωγής θεατρικών παραστάσεων,
τηλεοπτικών παραγωγών, παραγωγής ή και διοργάνω−
σης συναυλιών και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, χρή−
σης και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως αιθουσών όπου
λαμβάνουν χώρα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (συναυλίες,
μουσικοθεατρικές, θεατρικές παραστάσεις) και χώρων
τέχνης εν γένει (θέατρα, κινηματογράφοι, εκθεσιακοί
χώροι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.).
3) Η αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, η εκπό−
νηση μελετών και αναλύσεων επί όλων των θεμάτων
ή .θεμάτων που αφορούν οργάνωση επιχειρήσεων, η
διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, η αγορά, πώληση
και διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, η
διερεύνηση, μελέτη επεξεργασία και συντονισμός της
αγοράς, πώλησης, συγχώνευσης, διάσπασης και από−
σχισης επιχειρήσεων, όπως και η σύνταξη μελετών και
εγγράφων που απαιτούνται για τους σκοπούς ως και η
άσκηση συναφών με αυτές δραστηριοτήτων.
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4) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτή, η αντιπροσώπευ−
ση, πρακτόρευση αυτών, η ίδρυση θυγατρικών αυτών
εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η απόκτηση
και άσκηση της διοίκησης επιχειρήσεως που επιδιώκουν
παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η παραχώρηση της
χρήσης των εγκαταστάσεων της και των υπηρεσιών
του προσωπικού της σε τρίτους.
5) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση
πάσης φύσεως αιθουσών όπου λαμβάνουν χώρα καλλι−
τεχνικές εκδηλώσεις (συναυλίες, μουσικοθεατρικές, θεα−
τρικές παραστάσεις) και χώρων τέχνης εν γένει (θέατρα,
κινηματογράφοι, εκθεσιακοί χώροι, χώροι, πολιτιστικών
εκδηλώσεων κ.λπ.).
6) Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, τηλεοπτικών
παραγωγών, η παραγωγή ή και διοργάνωση συναυλιών
και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
7) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κέντρων
διασκέδασης, μπαρ, εστιατορίων και πάσης φύσεως
χώρων αναψυχής.
8) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκμετάλλευση
κυλικείων θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών.
9) Η παραγωγή, διανομή και διάθεση στο κοινό παντός
είδους αντικειμένων που έχουν αναφορά στις εκάστο−
τε παραστάσεις που εκμεταλλεύεται η εταιρεία (είδη
ρουχισμού, κούπες, μολύβια κ.λπ.).
10) Η παραγωγή, αναπαραγωγή, διανομή και διάθεση
στο κοινό, παρουσίαση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορία,
κάθε είδους ηχογραφημάτων, υλικών φορέων ήχου κάθε
μορφής (όπως ενδεικτικά, ψηφιακών δίσκων, COMPACT
DISK, CD ROM, CDV, MINIDISK, DAT, DCC, DVD, AUDIO,
SUPER AUDIO CD κ.λπ., δίσκων, κασετών, μαγνητικών
ταινιών, όπου εγγράφονται έργα με μουσικό περιεχόμε−
νο), καθώς και υλικών φορέων ήχου και εικόνας (όπως
DVD κ.λπ.), και η εκμετάλλευση παρεμφερών εργασιών
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
11) Η παραγωγή και αναπαραγωγή οπτικοακουστικών
έργων, όπως κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών
προγραμμάτων και η παντός είδους εμπορία τους στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
12) Η τεχνική επεξεργασία οπτικοακουστικών έργων
δια μηχανημάτων επεξεργασίας και αναπαραγωγής ει−
κόνας και ήχου.
13) Η εισαγωγή οπτικοακουστικών έργων και η αντι−
προσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού και του εσω−
τερικού στο χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας
με σκοπό τη διανομή των οπτικοακουστικών προγραμ−
μάτων τους στην Ελλάδα.
14) Η παραχώρηση, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσω−
πα, με αντάλλαγμα χρήσης και εν γένει εκμετάλλευσης,
κάθε είδους υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας.
15) Η εμπορική εκμετάλλευση (μέσω εκχώρησης αδει−
ών εκμετάλλευσης) πνευματικών και συγγενικών δικαιω−
μάτων πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
καθώς και η εκπόνηση μελετών επιχειρηματικής σκοπι−
μότητας και η εκτέλεση παρεμφερών με τις παραπάνω
δραστηριότητες εργασιών.
(Από την Περιφέρεια Αττικής)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*11031732605110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

